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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Separol®
Oddebňovací prostriedok

POPIS PRODUKTU
Sika® Separol® je na použitie pripravený oddebňovací 
prostriedok na báze oleja, ktorý umožňuje úplné odde-
lenie betónu alebo zálievkových mált od oceľového 
alebo dreveného debnenia. Nefarbí, predlžuje život-
nosť debnenia a umožňuje vznik estetického povrchu 
betónu s dobrou kvalitou .
 

POUŽITIE
Oddebňovací prostriedok na oceľové a drevené deb-
nenie

▪

Umožňuje vznik estetického betónového povrchu s 
dobrou kvalitou

▪

Predĺžená živostnosť debnenia▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Hotový produkt, pripravený na okamžité použitie▪
Jednoduchá aplikácia▪
Rýchle oddelenie a čistenie debnenia▪
Kombinuje chemické a fyzikálne pôsobenie▪
Predlžuje životnosť debnenia▪
Vhodný na pohľadový betón▪
Redukuje vznik vzduchových pórov na povrchu betó-
nu

▪

Nemení farbu povrchu▪
Ekonomická spotreba▪
Vhodný na všetky typy betónov▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie 27 l bandaska, 200 l sud, 1.000 l IBC

Vzhľad/ farba Kvapalina / hnedá

Doba skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby.

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškode-
nom uzatvorenom balení v suchom prostredí a pri teplotách medzi +5 °C a 
+30 °C. Vždy overiť údaje na obale.

Hustota ~0,830 kg/l (±0,05 kg/l)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba Drevené debnenie ~13–21 m2/l
Kovové alebo plastové debnenie ~27–42 m2/l

Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti debnenia.
Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvá ma-
teriálu, ktoré môžu byť ovplyvnené pórovitosťou, profilom povrchu, kvali-
tou, stratami a pod.
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PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú 
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne 
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY
Čerstvo aplikovaný Sika® Separol® chrániť pred daž-
ďom minimálne 1 hodinu. Po zaschnutí je odolný 
proti poveternostným vplyvom.

▪

Pred každým použitím a aplikáciou oddebňovacieho 
prostriedku debnenie vždy očistiť.

▪

Pri aplikácii v uzatvorenom priestore zabezpečiť do-
statočné vetranie.

▪

Počas aplikácie nepracovať s otvoreným ohňom (na-
pr. zváranie).

▪

Počas aplikácie nosiť vhodné ochranné oblečenie.▪
Zabráňte úniku Sika® Separol® do podzemných vôd, 
drenáže.

▪

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov náj-
dete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných úda-
jov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické 
a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrob-
kom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
APLIKÁCIA

Príprava povrchu
Všetky povrchy, na ktoré bude nanášaný Sika® Sepa-
rol® musia byť čisté, bez prachu, oleja, mastnôt a zvyš-
kov betónu. Kovové debnenie musí byť suché. Použité 
debnenie pred nanášaním Sika® Separol® očistiť.
Aplikácia
Pred aplikáciou dôkladne premiešať.
Sika® Separol® naniesť celoplošne v jednej tenkej, rov-
nomernej vrstve na suché alebo vlhké debnenie. Apli-
kácia štetkou, valčekom alebo striekacím zariadením.
Pre pohľadové betóny spotrebu upraviť.
Pred aplikáciou overiť na vzorovej ploche.
Čistenie náradia
Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po 
použití pomocou rozpúšťadlového, bezrozpúšťadlové-
ho alebo petrolejového prostriedku. Vytvrdený mate-
riál je možné odstrániť už iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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